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เดนิทางโดยรถตู้ปรับอากาศน าเทีย่ว 
รหัสโปรแกรม : HT-VAN31-BKKLEI 

 
ก าหนดการเดนิทาง : เดือนพฤศจิกายน 2563 วนัที่ 19-23 / 20-22 

      เดือนธันวาคม 2563 วันที่ 5-7 / 10-12 / 31 ธันวา – 2 มกราคม 2564 
      เดือนมกราคม 2564 วันที่ 1-3  
      เดือนกุมภาพนัธ ์2564 วันที่ 26-28 
      เดือนเมษายน 2564 วันที่ 12-14 / 13-15   

โปรแกรมการเดนิทาง 

กรุงเทพมหานคร – เชยีงคาน  
กรุงเทพฯ-จ.เลย - วัดเนรมิตวิปัสสนา – พพิธิภัณฑผี์ตาโขน – 
 เชียงคาน ถนนคนเดนิ-ตักบาตรข้าวเหนียว – ข้าวปุ้นน า้แจ่ว –  

สกายวอรค์เชียงคาน – ซือ้ของฝาก – กรุงเทพฯ 
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วันแรก  กรุงเทพฯ – จ.เลย          ( - / - / -) 
23.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนัดหมาย เจา้หนา้ที่ทีมงานคอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวก  
23.30 น.  พรอ้มออกเดินทางโดยรถตูป้รบัอากาศ มง่หนา้สู ่จ.เลย ระหวา่งทางเพลดิเพลนิกบับรรยากาศตลอดสองขา้งทาง พกัผอ่น 

กบัภาพยนตรบ์นรถตามอธัยาศยั 
 

วันทีส่อง จ.เลย - วัดเนรมิตวิปัสสนา – พพิธิภัณฑผี์ตาโขน – เชียงคาน ถนนคนเดนิ  (B / L / - ) 
06.00 น. อรุณสวสัดิท์กุทา่น ณ จ.เลย อิสระใหท้า่นไดท้ าภาระกิจสว่นตวั พรอ้มบริการอาหารเช้า (มือ้ที่ 1) ณ ร้านอาหาร  
07.30 น. น าทา่นเดินทางสู ่วัดเนรมิตวิปัสสนา น าทา่นชมพระอโุบสถท าจากศิลาแลงที่สวยงามที่สดุแหง่หนึง่ในประเทศไทย ภายใน

พระอโุบสถประดิษฐาน “พระพุทธราชชินราชจ าลอง” พรอ้มสกัการะหุ่นขีผ้ึง้ของ “หลวงพ่อพระมหาพันธ ์สีลวิสุทโธ” 
อดีตเจ้าอาวาสซึ่งเป็นผูร้ิเริ่มสรา้งวัด จากนัน้ น าท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑผี์ตาโขน “ผีตาโขน” เป็นเทศกาลงานบุญ
ประเพณีพืน้เมืองช่ือดงัที่จดัขึน้ในอ าเภอด่านซา้ย จ.เลย ชาวบา้นเรยีกว่า  “งานบุญหลวง” เป็นเทศกาลที่ไดร้บัอิทธิพลมา
จากมหาเวสสนัดรชาดก ชาดกในพระพทุธศาสนาที่กลา่วถึงพระเวสสนัดร และพระนางมทัร ีตอนเดินทางออกจากป่ากลบัสู่
เมือง บรรดาสตัวป่์ารวมถึงภูติผีที่อาศัยอยู่ในป่านัน้ไดอ้อกมาส่งเสด็จดว้ยอาลยั ภายในพิพิธภัณฑไ์ดม้ีการจัดแสดง
นิทรรศการผีตาโขน ชมประวตัิความเป็นมาของเมืองด่านซา้ย พรอ้มชมสาธิตการท าหนา้กากผีตาโขน และเลือกซือ้สินคา้
ของที่ระลกึผีตาโขนในรูปแบบตา่ง ๆ 

12.30 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มือ้ที่ 2) หลงัอาหาร จากนัน้ น าท่านเดินทางสู ่เชียงคาน เมืองเล็ก ๆ รมิน า้โขง
ช่ือดงัที่อบอวลไปดว้ยเสน่หแ์ห่งวฒันธรรมของชาวอีสาน น าท่านสมัผสักบัความเป็นเมืองวิถีชา้ (Slow Life) ดว้ยการป่ัน
จกัรยานท่องไปทั่วเมือง แวะชมคาเฟ่ชิค ๆ ริมน า้โขง พรอ้มอิสระใหท้า่นไดเ้ดินเลน่ท่ี ถนนคนเดินเชียงคาน อีกหนึง่ไฮไลท์
ของเมืองเชียงคานท่ีหา้มพลาด แหลง่รวมสตรีทฟู้ดและสนิคา้แฮนดเ์มดต่าง ๆ ไวม้ากมาย อิสระใหท้่านไดเ้พลิดเพลินเดิน
เลน่ตามอธัยาศยั **อิสระอาหารค ่าเพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง** 

ทีพั่ก : โรงแรมพลูสวัสดิ ์เชียงคาน หรือเทยีบเท่า  
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วันทีส่าม       ตักบาตรข้าวเหนียว – ข้าวปุ้นน า้แจ่ว – สกายวอรค์เชียงคาน – ซือ้ของฝาก – กรุงเทพฯ  (B / L / -) 
06.00 น. อรุณสวสัดิย์ามเชา้ อ่ิมบญุกบั การตักบาตรข้าวเหนียว (ค่าใชจ่้าย

ไม่รวมอยู่ในค่าบรกิาร) ที่ตลาดเชา้อ าเภอเชียงคาน พรอ้มน าทา่นชิม 
ข้าวปุ้นน ้าแจ่ว  (มื้อที่ 3) อาหารเชา้พืน้เมืองอนัเลื่องช่ือของเมือง
เชียงคาน ขา้วปุ้นน า้แจ่ว มีลกัษณะคลา้ยกบัก๋วยเตี๋ยวเครื่องในหมู 
แต่เปลี่ยนจากเสน้ก๋วยเตี๋ยวชนิดต่าง ๆ เป็นเสน้ขนมจีน เสริฟ์พรอ้ม
เครื่องในหมูที่ตม้จนสกุ ผกับุง้ กะหล ่าปลี ถั่วฝักยาว โรยหนา้ดว้ย
สาระแน ตน้หอม และทีเด็ดของเมนนูีก็้คือ น า้ซุป หรอืน า้แจ่ว รสชาติ
จดัจา้นคลา้ยตม้แซ่บ ถือเป็นอาหารเชา้ที่คนเชียงคานนิยมทานกัน 
หลงัอาหาร เก็บสมัภาระ เตรยีมอ าลาเมืองเชียงคาน  

09.00 น. น าทา่นสมัผสักบัประสบการณใ์หม ่ณ สกายวอรค์เชียงคาน แลนดมารค์ใหมล่า่สดุของเชียงคาน ทางเดินกระจกที่มีความ
ยาวกวา่ 80 เมตรนีท้า่นจะไดเ้ห็นวิวเหนือแมน่ า้เหือง แมน่ า้ที่กัน้
ชายแดนไทยที่ไหลมาบรรจบกับแม่น า้โขง เป็นภาพของแม่น า้
สองสีทา่มกลางภเูขาสงูใหญ่ของทัง้ฝ่ังไทย (จากเชียงคาน) และ 
สปป.ลาว เรียกไดว้า่ ไดซ้มึซบัความสวยงามของธรรมชาติ ภเูขา
ทัง้สองประเทศบนทางเดินกระจกสดุอลงัการ อีกทัง้ยงัไดช้มวิว
แบบพาโนรามาอีกดว้ย นอกจากจะไดช้มวิวแลว้ ยงัไดส้กัการะ 
พระใหญ่ภูคกงิว้ อีกดว้ย ซึ่งเป็นพระพทุธรูปปางลีลาประทาน
พร หล่อด้วยไฟเบอรผ์สมเรซิ่นทองทั้งองค์ สูงกว่า 19 เมตร 
สมควรแก่เวลา น าทา่นเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ (ค่าเขา้ชมไม่รวมอยู่ในค่าบรกิาร) 

12.30 น.  บริการอาหารกลางวัน (มือ้ที่ 4) ณ ร้านอาหาร 
19.00 น. เดินทางถงึที่หมายโดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ... 
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อัตราค่าบริการ 

 
 

อัตรานีร้วม 
 คา่ที่พกั 1 คืน (นอนหอ้งละ 2-3 ทา่น) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 คา่รกัษาพยาบาลระหวา่งการเดนิทาง 500,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 รถตูป้รบัอากาศน าเที่ยว VIP 9 ที่นั่ง / คนั   
 อาหารทกุมือ้ตามที่ระบใุนรายการ 
 คา่มคัคเุทศกใ์นการน าเที่ยวและบรกิาร 
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามที่ระบใุนรายการ  
 คา่เครือ่งดืม่และขนมขบเคีย้วบนรถตลอดการเดินทาง 

 

อัตรานีไ้ม่รวม 
 ภาษี มลูคา่เพิ่ม 7 % ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัที่นอกเหนือจากรายการ เช่น คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี คา่เครือ่งดืม่พิเศษและคา่อาหาร 

 
การส ารองทีน่ั่ง 

 วางมดัจ าทา่นละ 2,000 บาท โดย โอนเงินสด ผา่นบญัชีตามรายละเอียดดา้นลา่ง สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนการเดินทาง 15 วนั พรอ้มสง่
หลกัฐานการโอนเงิน 

 ใบโอนเงินและระบโุปรแกรมทวัร ์แจง้ช่ือ-นามสกลุ เบอรโ์ทรศพัท ์ เพื่อท าประกนัการเดินทาง 
 ในกรณีท าจองภายใน 14 วนั ก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่บรกิารทวัรเ์ต็มจ านวน 

 

การช าระเงนิ       
 โอนเงินสด เขา้บญัชี   
 - นายสขุสนัต ์สนิธุส์วุรรณ ธนาคารกสกิรไทย สาขาสทุธิสาร ออมทรพัย ์เลขท่ีบญัชี 069 – 2 – 60120 - 3 
 - นาง ปิยรตัน ์สนิธุส์วุรรณ ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาเซ็นทรลัลาดพรา้ว ออมทรพัย ์เลขท่ีบัญชี 157-2-01717-3 

 

อภนัินทนาการ 
 เจลแอลกอฮอล ์ตลอดการเดินทาง 

 

วันเดนิทาง ผู้ใหญ่ จ านวน 9 ทา่น / รถตู้ พักเดีย่ว 
เดือนพฤศจิกายน 2563 วันที่ 19-23 / 20-22 3,999 บาท/ท่าน 1,000 บาท 

 เดือนธันวาคม 2563 วันที่ 5-7 / 10-12 3,999 บาท/ท่าน 1,000 บาท 

                   31 ธันวาคม – 2 มกราคม 2564 4,999 บาท/ท่าน 1,000 บาท 

เดือนมกราคม 2564 วันที่ 1-3  4,999 บาท/ท่าน 1,000 บาท 

เดือนกุมภาพันธ ์2564 วันที่ 26-28 3,999 บาท/ท่าน 1,000 บาท 

เดือนเมษายน 2564 วันที่ 12-14 / 13-15 4,999 บาท/ท่าน 1,000 บาท 
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ขั้นตอนการยกเลิกทวัร ์
 ยกเลกิทวัรภ์ายใน 45 วนัท าการก่อนการเดินทาง บรษัิทฯยดึเงินมดัจ าทัง้หมด  **ช่วงเทศกาล วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ วนัหยดุ Long 

Weekend ** 
 ยกเลกิทวัรภ์ายใน 30 – 15 วนัท าการก่อนการเดินทาง  บรษัิทฯ ยดึเงินมดัจ าทัง้หมด  
 ยกเลกิทวัรภ์ายใน 14 วนัท าการก่อนการเดินทาง  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยดึเงินคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 การไม่มาช าระเงนิตามก าหนดนัดหมาย   บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิทวัรแ์ละยดึเงินคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

กรณยีกเลกิการเดินทางหลงัจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 
500 บาท หากมีค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เช่นตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าใช้จ่ายตามจริงทีส่ายการบิน โรงแรม 
เรียกเกบ็ และหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลกิเดินทางต้องใช้สิทธิภายใน 45 วนั นับจากวนัจอง หากเกนิก าหนด
ดังกล่าว ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ 

 

หมายเหตุ 
 กรุณาปฏิบตัิตามที่เจา้หนา้ที่แนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภยัดา้นสขุอนามยั) และเพื่อความ

ปลอดภยัในการทอ่งเที่ยว 
 ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯก่อนทกุครัง้มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบ

ใดๆทัง้สิน้ 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการโดยค านึงถึงความสะดวกและความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 
 บริษัทไม่อาจรบัผิดชอบต่อเหตกุารณส์ดุวิสยัที่ไม่อาจแกไ้ขไดห้รือกรณีที่สญูหายหรือไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ

มคัคเุทศก ์และเหตกุารณบ์างอยา่ง เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การชมุนมุประทว้ง ฯลฯ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเมื่อท่านเดินทางไปพรอ้มคณะ แลว้ท่านงดใชบ้ริการใด หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงินคืน ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 
 

 
***แฮปป้ี ทริปส ์*** ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิโปรแกรมในกรณีที่มีการจองต ่ากว่า 8 ท่าน*** 

 
 
 
 
 
 


